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IENE3 -Avrupa’da Hemşirelerin Kültürler Arası 

Eğitiminde Kullanılacak Araçlar Projesi  
 

Proje Amaçları 

 
Hemşirelerin Avrupa’da Kültürlerarası Eğitimlerinde Kullanılacak 

Araçlar Projesi (IENE3) hemşirelerin ve sağlık çalışanlarının 

Avrupada işgücüne etkin katılmalarını ve hastalarına kültürel 

açıdan yetkin ve duyarlı bakım vermelerini amaçlamaktadır.    

 

İngiltere, Romanya, İtalya, Almanya, Türkiye ve Hollanda’dan 

Proje ortakları, hemşirelerin kültürlerarası eğitimlerinde Avrupa 

PPT/IENE Modeli’nin uygulanması için pilot araçlar geliştirecektir.  

 

Planlanan Aktiviteler 
Altı Avrupalı Proje Ortağı şu faaliyetleri yapacaktır: 

 

… PPT/IENE kültürlerarası modeli uyarlayacak ve geliştirecek, 

… Modeli kullanarak yenilikçi eğitim araçlarını aşağıdaki konularda 

geliştirecekler: 

… Duyarlı bakım (Compassionate Care), 

… Destekleyici bakım, 

… Kültürlerarası terapötik iletişim,   

… Yenilikçi değerlendirme araçları oluşturma,  

… Kültürel etkin bakım üzerine kültürlerarası öğrenmenin 

yaygınlaşması için vaka çalışmaları derlenmesi. 

 
İlk Toplantı  Londra İngiltere’de gerçekleşti.  
31 Ekim - 1 Kasım 2013 

 
Projemizin ortaklararası ilk 

toplantısı Londra- İngiltere’de 

gerçekleşti. Her ortak 

kurumdan gelen proje ekibi 

Profesör Rena Papadopoulos 

koordinatörlüğünde Middlesex 

Universitesinin Hendon 

Kampüsünde bir araya geldi. 

İki gün süren toplantıda birçok 

organizasyonel ve yönetimsel 

konular-süreçler açıklığa kavuşturuldu. Her ülkeden proje ortağı 

kurumlar kendilerini tanıtarak, ülkelerinde verilen hemşirelik 

eğitiminin ve sağlanan bakımın niteliklerini paylaştı.  

 

 

Bundan başka proje ortakları kültürel faklılıkları anlamak ve 

duyarlı hasta bakımını tanımlamak için çalıştaylar yaptılar.  
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Proje Ortakları  

  
 
www.ao-
siena.toscana.it 
 

İlertişim 

Claudia Rustici 

rusticla@unisi.it 
 

AOUS/İtalya, Siena Üniversite 

Hastanesi sunduğu üstün bakım ve 

yenilikçi medikal tedavilerle 

uzmanlaşarak hak ettiği ulusal itibarını 

kazanmıştır.  

Bilim adamları ve doktorlar hastaların  

yaşam kalitesini ve ruhsal bedensel iyilik 

halini arttırmak için araştırmalarında ve 

eğitimlerinde sürekli yenilikçi çalışmaları 

takip etmektedir.    

AOUS Hastanesi tıbbi bakım, eğitim ve 

araştırma gibi faaliyetlerinde içerdiği 

sekiz departmandan oluşmaktadır. 

 

 
 
www.edu-net.ro 
 
İletişim 
Victor Dudãu 
vdudau@yahoo.fr 

 

 

EDUNET/Romanya, “EDUNET” Kurumu 

yaşamboyu eğitimi teşvik etmek için 

hizmetler sunmayı, kaynaklar araştırmayı 

ve mesleki eğitimi desteklemeyi, 

gelişmeyi sürdürmek için aktif vatandaşlık 

eğitimini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. 

EDUNET, Romanya Eğitim ve Araştırma 

Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Aile ve 

Sosyal Dayanışma Bakanlığı tarafından 

yetkilendirilmiş ve yetişkinler için mesleki 

eğitim ve yabancı dil eğitimi için hizmet 

sağlayıcı olarak belirlenmiştir. 
 

 

 
www.marmaraeah.go
v.tr 

 

İletişim 

Serpil Tural 

serpiltural@hotmail.

com 

 

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi/Türkiye, 

nitelikli personeli, gelişmiş donanımı, 

modern olanakları ile Türkiye’nin 

uzmanlaşmış hastanelerinden biridir. 

Kapsamlı eğitim ve araştırma 

faaliyetlerinin yanısıra Sağlık Bakanlığı ile 

yapılan işbirliği çerçevesinde kısa ve uzun 

dönem tetkik , tedavi ve bakımlar 

hastanemizde yapılmaktadır. Hastanemiz 

2 000 sağlık çalışanı ile tüm dahili, 

cerrahi branşlarda ve acil servisde 

hastalarımıza bakım ve sağlık hizmeti 

sunmaktadır. 

 

 

 
 
www.mdx.ac.uk 

 

 

Middlesex Üniversitesi/İngiltere’nin 

en büyük üniversitelerinden biridir.  

Üniversitemizde dünya genelinde Londra, 

Dubai ve Mauritius’daki kampüslerimizde  

saygın akademik ortaklarımızla birlikte 
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İletişim 

Rena Papadopoulos 

 

r.papadopoulos@m

dx.ac.uk 

 
Proje Koordinatörü 

40,000 öğrenci eğitim almaktadır. 

Kampüsümüz çok kültürlü ve mahrumiyet 

bölgelerinin yoğun olduğu Londra’nın 

kuzeybatısında bulunmaktadır.  

Üniversitemiz sunduğu kaliteli eğitimler 

ve araştırma programları ile insanların 

hayatlarında gerçek fark yaratır ve 

yenilikçi pratik yaklaşımlarla iş dünyasına 

insan kaynakları gelişiminde çözüm 

önerileri sunar. 

 

 

 
 
www.albeda.nl 

 

İletişim 

Annemiek van 

Workum 

a.vanworkum@albe

da.nl 

  

 

Albeda Koleji/Hollanda 25.000 

öğencisi ve 2.000 çalışanı ile mesleki 

eğitim veren bir lisedir. Okul dört farklı 

seviyede mesleki eğitim sağlamakta, aynı 

zamanda yerel yönetimlerle yapılan 

anlaşmalarla birlikte,  yeni göçmenlere dil 

becerileri ve basit yeterlilikler 

kazandırmaktadır. 

 

 
 
www.volkssolidaritaet.
de/gera 

 

İletişim 

Friederike Jung 

friederike.jung@vol

kssolidaritaet.de 

 

 

Volkssolidarität/Almanya Gera’da 

bulunan dernek tamamen bağımsız 

olarak kar amacı gütmeyen sağlık ve 

refah olanaklarını arttırmayı 

hedeflemektedir.  

Geniş bir sosyal hizmetler yelpazasinde 

hizmet veren derneğimiz yetişkinlere, 

çocuklara, yaşlılara ve diğer yardıma 

ihtiyacı olan kişilere hizmet vermektedir. 

Kurumumuzda çalışan toplam personel 

sayımız 300’dür.  
 

 
 

 
 
 

 
 

Daha fazla bilgi için  
 
www.ieneproject.eu 

 

________________ 

 
Gelecek Toplantı   
10 -11 Nisan  2014 
İstanbul/Türkiye 

 
________________ 
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